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que entre si ajustam,de um lado comoentidadesindical'
ColetivaOeÌraOatfro
Convenç.ão
cot-ETlvAs Do ESTADODo
patronat'ostNDtcAïo DAs EMpREsAsDE REFETçÕEs
o SINDICATODOS
pARANÁ e de outro lado como entidadesindical_profissional
REFEIçÕES
COLETIVAS,
TRABALHAD9RE5EM EMPRESAS DE REFEIçÕES
REGIAO
DA
INDUSTRIAIS
CONVÊNIO,COZINHASINDUSTRIAIS,RESTAURANTES
DOS
IruTCRESTAOUAL
e
FECIERAÇÃO
NoRTE E oËsTE Do EsTADo DO PARANÁ
REFEIçÕES
COLETIVAS,
TRABALHADORE5NAS EMPRESAS DE REFEIçÕES
E AFINS por seus presidentes,ao final Íirntado'
1NOUSTRIA|S
CONVÊN;O,COZTNHAS
que se regerápelascláusulase
geral
extraordinária
por assembléia
autorizados
devidamente
a seguirestiPuladas:
corrdições
CLÁUSULA1" . VIGËNCIA/DATA BASE
A presenteConvençâoColetivade Trabalhoterá duração de 12 (doze) meses,com
a 31.03"2003.
vigènciaa partirde01.A4"2OAZ
CLÁUSULA 2" - REAJUSTE SALARIAL
Os salários Oos empregàOosrepresentadosnesta Convenção Colettva, serão
reajustados com aplicação do percentual de 8,0% ( oito por cento) para os
trabalhadoresque percebam até 370,00 (trezentose setenta reais) e acima reaiuste
salarialde 6,0yoiseis por cento)sobreos saláriosvigentesem 01 de abril de 2001"
a)' Os integrantesda categoriaprofissionaladmitidosapos 01.04.2001terão
correçãõ salarialproporcional,na ordem de 1112avos (um doze avos) por
mès trabalhado,assim compreendidaa fração igual ou superiora quinze
dias trabalhados.
b) Serão compensadastodas as antecipaçõesespontâneasfeitas a partir de
01.04.2001.salvo as deconentesde equiparaçãosalarial,promoçãoou
mérito.
CLAUSULA 3à - SAúRIO DE INGRESSOE NORMATJVO
Sera garantidoaos trànalhadorescontratadose que não seiam oriundosda categoria
profislionalrepresentadospelo sindÍcatosuscitantesaláríode ingressode R$ 216,00
podendopermanecereste pelo
i duzentose dezesseisreais)a partirde 01.A4"2AO2,
prazode 90 (noventa)dias, ou se.ia03 (très) meses'
'parágrafo
10 - Para os trabalhadoresoriundos do mercado, que já tenham
em
trabalhado na categoria profissional,ou seja que percebiam o piso da categoria
250,00
R$
o salárionormativode
31.03.2001será gãrantiáoa partir de 01.A4.2AA2
(duzentose cinqüentareais).

CLÁUSULA4" - ANUÊNIO
percebendo
O 'nbegpnleda categoriaprofissionalque na data de 31.03.2002estiver
da
anuênio terá o percãntuaì incorporado ao salário base, Aos novos integrantes
anuênio'
de
título
percentuais
à
categorianão mais será adicionado
CLAUSULA 5". ESTABILIDADEPRE APOSENTADOFIA
3
Fica asseguradaaos integrantesda categoria profissional,que contem no mínimo
quatro
(
e
vinte
a
24
que
estejam
(très) anos de serviço para a mesma empresa, e
meses) meses de le aposentar por tempo de serviço ou implementode idade'
ser
estabilidadeprov;sóriano emprego durante este período. Tal condição deverá
nos
comunicadapor escritopelo empregadoa empresapor ocasiãoda demissãoou
à
estabilidade'
perda
direito
do
pena
de
10 (dez)dias subseqüentes,sob

o inteerant:^:i^"*:n?i1:ir'TlL""Ï,"t:iff
10-Emcompletando
Parásrafo
"0:
cessaráaut$naticat:1t"_:
da aposentadoria,
requerimento
ao
servifo necessários

oportunidadeem que empregadorpoderá promoverla disPensado
estabitiOade,
/
semqualqueroutraformalidade.
empregado
i
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Parágrafo 2o - Para ser beneficíárioda garantiade empregoestabelecidana
a empresapor escrito,sob pena
deverá,comunicar
presentecláusula,o empregado
perda
de estabilidade.
de
Parágrafo 30 - O empregadoestável por força presente cláusula poderá ser
porjustacausaou extinçãoda empresa.
despedido
Parágrafo40- Nas localidadeondeas empresasintegrantesda categoriaeconômica
mantiveremapenasum contratode prestaçãode serviços,em ocorrendoa rescisão,
deste contrato,poderáoas mesmaspromovera
término,extinçãoou cancelamento
sendoque se existirentreeles
rescisãodo contratodos empregadosregularmente,
pré-aposentadoria
esta ficará prejudicada,não
que
estabilidade
detenha
algum
por
ou
indenização
reintegração,
obrigação
gerandopara o empregadornenhuma
que
sem
haja
do contratode trabalho,podendoo mesmoser despedido,
manutenção
paraa empresa.
qualquerconseqüência

adicionalde 60% (sessenta
Fica garantidoaos integrantesda categoriaprofissional,
de
segundafeira à sábado,e
trabalhadas
por cento) para as horasextraordinárias
em domingose feriados.Ficapermitida
de 100%(cempor cento)paraas trabalhadas
o excedentenáo
de horas,sendopago como HorasExtraordinárias
a compensação
compensado.
NOTURNO
CúUSULA 7" . ADICIONAL
adicionalde 30o/o(trintapor
Fica garantidoaos integrantesda categoriaprofissional,
cento) paraas horasnoturnas,assimentendidasas definidasno artigo73 da CLT.

Fica vedada a celebraçãode contratode experiênciaem caso de readmissãode
empregadoque tenhatrabalhadopor períodoigualou superiora 6 (seis)mesesna
empresa, salvo nas hipóteses de recontrataçãoem cargo diferente daquele
ocupado.
anteriormente

Desde que não tenha sido demitidopor justa causa, na cessaçãodo contratodo
trabalho,mesmoo empregadoque tenhamenosde 12 (doze)meses,terá direitoà
de fériasproporcionaisa base de 1112(um doze avos)por mês de
remuneração
serviço,ou fraçãosuperiora 14 (quatoze)dias que será sempreacrescidado terço
constitucional.
DA GESTANTE
CúUSULA 10". ESTABILIDADE
devemcomunicaro empregadora gestação
As integrantesda'categoriaprofissional,
no momentoem ficar constatadoo estadogravídico,para que fique asseguradaa
garantiade empregoprevistana NormaConstitucional.
Parágrafo ío - Fica facultadoà empresasintegrantesda categoriaeconômica,
de rescisõescontratuaisda empregadamulher,com
promoverem
a homologação
tempode serviçosuperiora 90 (noventa)diase inferiora 12 (doze) meses.
parâgrafo 20 - Sempre que oconer homologaçõesde rescisão contratualde
empregadamulher,independentede tempo de serviço,a empregadadeclararáno
verso da rescisão se esta está ou não grávida. Se estiver grávida, será
reintegradaao trabalho,ficando prejudicadaa dispensa,caso
automaticamente
de qualquer
por força destadeclaração,ficará
o
empregador,
contrário,
por
de
alegação
de
reintegraçáo,
reparaçãopecuniáriaou
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RESCISÓRIAS
CLqUSULAtra- HOwTOUOçRÇÕES
__ ô
de
Ãs homologaçGr Oe rescisoes contratode trabalhoserão feitas no Sindicato
profissiona[na hipótesedo empregadotiver mantidocontratode trabalhocom a
empresapor maisde 01 (um)ano,na formada Lei'
GúUSULA 12". SUADRODE AVISOS
@ o s i n d i c a t o d a c a t e g o r i a p r o f i s s i o n a l a f i x a ç ã o d e a v i s oes visibilidade.
e
em localde fácilacesso
dosempregados,
editaisparaconhecimento

cúusutR tg"- uNllronMrs

As empresasque exigiremo uso de uniformesficam obrigadaa fornece-los
gratuitamente.
profissional,
os membrosintegralÃìffi-ãGtoria eGcutivado sindicatoda categoria
do
assimentendidoso Presidente,o Secretárioe o Tesoureiro,ficam dispensados
no sindicato'
expedientenormaldo trabalho nas mesmase obrigadosa cumpri-los
semônusde qualquernaturezaparaa empregadora'
As diretoriasdos sindicatosconvenentesficam desdeiâ autorizadasa celebraram
acordoscoletivosde prorrogaçáoe compensaçãode jornadade trabalho,sempre
de convocaçãode assembléiageral
que entenderemconvenienle,independente
ináriaespecificamenteparaestef im'
extraord
DE ASSOCIADOF
CúUSULA í6" . MENSALIDADE
do empregado,as empresas se obrigam a
Medranteartorizafro porì.iito
categoria
descontara menLalidadesindical dos associadosao sindicatoda
sindicato
ao
profissional,e a recolher os valores descontados,diretamente
'beneficiado,
até o dia 10 (dez)de cada mês seguinteque se referiro desconto'o
as
atraso imotivado do recolhimentodas importânciasdescontadassujeitará
devido.
total
o
por
sobre
cento)
empresasao pagamentode multade 20% (vinte
DOENCAPROFISSIONAL
@ f a z e r s e g u r o d e v i d a e m g r u p o p a r a t o d o s o s i n t e g r a n t eem
s
mínimo
Oá categoriaprofissúnal,totalmenteàs expensasdas empresas, valor
podendo
empregados,
dos
a 5 (cinco)vezeso valordo salárionominal
equivale-nte
pagar
indenizaçãoem valor equivalenteaos empregadosou a seus
pot
ãËiát
Ìegais, em iaso de invalidezpermanenteou morte,sendo que' os
dãpendentes
trabalhona
!n{p*úã"; teão esse direito após completarem6 (seis) meses de
empresa.
INTRAJORNADA
CúUSULA í8" - INTERVALO
er atodososintegr antesdacategor ia pr ofi s s i ona| ,
uma hora, salvo hipotese de Acordo Coletivo
de
jomaõa
mínimo
intervalointra
reduçãoou
firmado entre a empresae o sindicato Profissionalque estabeleça
desteintervalo'
fracionamento
parágrafo 10 - Fica estabelecidoque as empresaspoderão praticar intervalo
de qualquer
intrajomadapara repousoe refeições,de quatro horas independente quatro no
entre duas e
outrá formalidade,sendo que as horas compreendidas
extras'
horas
como
iniervaloem hipotesealgumaserãoconsideradas

contrato
quetenham,
g: ryit:fii
parágrafo
2o- Paraos empJegados
de parágrafo
iái{qso
empresasque pretenOam
, ,,\

das disposições
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Rrimtto, deverão
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D[í
e
providenciarAcordo lndividualou Coletivode Trabalhocom o empregado,u
na entidadesindical.
homologá-lo

DEFREQUÊNCIA
cLÁusul-A1e"- REGISTRO
de ponto, mecânicoou manual,por
a marcaçãO
vedada
fica expressamente
empregado'
quenãosejao próprio
qualquer
outrapessoa
em suas dependências,conjunto de
de primeirossocorros.
medicamentos

cúusuuRz't"- tnxRRsslsterucnt

ou não
associados
As empresasse oOngama descontarde todosos empregados
nominal,
salário
o
por
sobre
cento),
meio
Taxa ÂssistênciaOJ't,Syo ( um e
obedecendoo limitede 05 (cinco)pisos mínimosda categoriaR$
mensalmente,
1.250,00(hum mil duzentose cinqüentareais),e recolhertais valoresao sindicato
relações,até o 50dia útildo mêssubseqüente.
com as respectivas
parágrafo 10- O não iecolhimentono prazo implicaráem multade 2oo/o(vintepor
cento)maisatualizaçâomonetária'
parágrafo20- O deicontoda categoriaprofissionalfoiaprovadoem Assembléiacom
terãoprazode quinzedias,a
Ata assinadae registradaem Cartório,os trabalhadores
do Trabalho,para
pelo
Ministério
da presenteCCT
contarda data de homologação
solicitarjunto ao Sindicatodevoluçãoda taxa em epígrafe'
GúUSUI-A 22". ERROSNA FOLHADE PAGAMENTO
ú caso de ocorrênciàde erros de cálculo quanto à remuneraçãode qualquer
origem,a empresasterá prazode 72 (setentae duas)horas,depoisde avisadapor
esõritopara efetuara corieção,desdeque reconhecidapelaempresas,sob pena de
(vintepor cento)sobreas verbasdevidaspeloerro.
multad,e2Ao/o
CLAUSUI.A23". REVERSÃOPATRONAL
As empresasse oOngarna recolher,diretamenteao SindicatoPatronal,importância
existenteem 31.04.2a02a títulode
a R$ 1,00(humreal)por empregado
equivaiente
Taxa Assistencial,devendoessa taxa ser recolhidaaté 30.06.2002,protocolando
juntoao SindicatoPatronal'
copiada guiade recolhimento
associaçõesde funcionárioslegalmenteconstituídas'
As empresasqueffim
devidas,limitadasa
as mensalidades
poderãodescontar,em folha de pagamento,
valoresrelativosa
como,
bem
salários,
ì yo (r. por cento) do valor nominaldos
desdeque, as
pelos
empregados,
e utilizados
firmadospelasassociações
convènios
de descontotenhamsidosfeitas por escrito.Os descontosprocedidos
autorizaçôes
na formáora estipuladaatendemao dispostono artigo462 da CLT.
CúUSULA 254. EXAMESESCOLARES
Os empregadosestuOantesserão dispensadosdo trabalho,sem prejuízode seus
salários,mediantea comprovaÉo,desdeque coincidamcom o horáriode trabalho:
a)' para prestaçãode provasconstantesdo cunículoescolar,devendoa empresa
ser comunicada,devendoa êmpresaser comunicadacom antecedênciade
48 (quarentae oito) horas;
b)' para prestaçãode concursovestibular,limitadaa ausênciade meio período
em uma única instituiçãode
diário'dajomada de trabalhodo funcionário,
ensrno.
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adosodonto|ógicosfor necidospe|ospr ofi s s i onai s
aos fins da lei.
do Sindicatoda categoriaprofissional,
Dentista,contratados
CúUSULA 27".CARTAAVISODISPENSA
ção de falta grave, nos termosdo artigo 482 da
de sua dispensa,
por escrito,das razõesdeterminantes
CLT,àevãráser comunicado
sobpenade torna-laimotivada'

tenÍpoRÁRto
cúusuLa za"- tRAeRLHo

vedadaa contrataçãode mão-de-obratemporária,nos moldes
fica expressamente
em todosos setoresde produçãoque nãosejaexigidaqualificação
da Lei6.019174,
técnicaprofissional.

cúusuln zg"- cesrReÁslcRou vRLecoillPRA

As partes conuenõnamãìbrigatoriedade do fornecimentode cesta básica de
nestaCCT.
alimentosou de valecompra,paratodosos empregadosrepresentados
basicamente
conter
deverá
mesma
a
a)' Optandoa empresapela CestaBásica,
03 kg de
cristal,
açúcar
de
os seguintesiiens: 10 kg de arroz (T 1), 05 kg
kg de farinhade trigo,01Kg de
(T 1), 01 Kg de macarrão,01
feijão-carioca
sal refinado,5ò0 grs. Oecãfétorradoe moído,02 latasde Óleode 900 ml, 02
latas de massa de tomate (140) grs. As empresasse obrigama enviar
a listados itensque compõema Cesta
ao SindicatoProfissional
mensalmente
Básica,citandotipo, preço, quantidade,a fim de se possa comprovaro
do acordadoentreas partes'
cumprimento
a 11o/o
b) Optandoa empresapeloVale Compra,o mesmodeveráequivalente
3"
à
Cláusula
constante
categoria,
(onze por cenio; do salárionormativoda
centavos)
destaÒCT,ou sejaR$ 27,50(vintee setereaise cinqÚenta
c) para concessãoáestebenefício,os empregadosdeverãoter comparecimento
pleno ao trabalho,pois as faltas não justificadasservirãode motivopara o
cancelamentodo mesmo,considerandofaltas justificadassomenteaquelas
previstas
na legislação.
d) buando forneõido pelo empregadorcesta básica,vale compra,lanchese
refeiçõesou qualqueroutra prestaçáode naturezasimilar,fica estabelecido
entre as partes,que estes benefíciosnáo integrarãopara nenhumefeito,
do artigo458 da CLT'
inclusive
por
valordo saláriolíquidono períodode afastamento
As empresascomplernentarão
dia,
trigésimo
ao
sexto
entreo décimo
doençaou acideniede trabalho,compreendido
percebidoda Previdência
efetivamente
o
entre
à
diferença
", uãlo;.equivalente
jus,
sempre,para efeito de
respeitando
que
faria
Social e o salário.líquidoa
providenciaria.
o limitemáximoda contribuiso
complementação,

MÉqtcn
cúusuLn st" - RsslsrÊNcn

Ficam as empresasoOrigadasa firmar convênio com entidadesque prestam
condições:
médica,nasseguintes
assistência
de um planobásicode coberturas
constituir-se-á
médica
plano
assistência
de
a) O
mínimas:
porsemestrede formanãocumulativa;
1o)Trêsconsultas
simPles;
2o)Exameslaboratoriais
desde
dias,em enfermaria,
de no máximo40 (quarenta)
hospitalar
3o;lntemaSo
ao ingressono planode saúde; I ì
que a doençanão sejaanted.or
b)

são
Ascoberturas
ïgqtïpregados
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exclusivamente;
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c) os períodosde carência,serviçosnão cobertos
podenb"qRÂÀrÀ
não
ficam,fazendoparte integranteda presentecláusúla,
atendimento,
o empregadoexigir qualqueroutro atendimentonão previstono instrumento
que vieia serfirmadoentrea empresase a entidade.Qualquerserviço
contratuai
não cobertoe que vier a ser usadopelo empregadoserá por ele custeado,sem
juntoa entidade
no ressarcimento
parao empregador
qualquerresponsabilidade
os
no ato do ingressono planode saúde,subscreverá
O empregado
assistencial.
de todasas condiçõesdireitose
a ter conhecimento
termosdo mesmo,paésanOo
restrições;
d) Os integrantesda categoriaprofissionalsofrerão um desconto mensal, nos
a incidirsobreo custodo convênio:
seguinteipercentuais,
reais),o descontopoderáser
1o)para os saláriosde até R$ 500,00(quinhentos
de até 30% (trintaPorcento);
reais),o descontopoderá
20)paraos saláriosacimade R$ 500,00(quinhentos
ser de até 50% (cinqüentapor cento).
a
â concederem
e) Ficafacultadoàs empresasintegrantesdo segmentoeconÔmico,
participação
a
mediante
plano
básico,
ao
superiores
seusempregadoscoberturas
dos seus empregadosna mesmaproporçâo,podendo,entretantoa qualquer
quandoo plano será revertidoao plano básico,sem
tempo rever a colncessão,
de discutirou pleitearressarcimento;
que istogerequalquerdireitoao empregado
maisamplaspoderápagar
desejarcoberturas
que individualmente
0 O empregado
diretamentejunto à entidadeassistencialou autorizafa empresaa promovero
descontoda diferençaentre o valor cobertopela empresae o valor necessário
parua novamaisamPlacobertura;
g) O valor custeado pela empresa em hipótese alguma significarásalário,
não integrandoa remuneração
as partesa naturezaindenizatória,
estabelecendo
paranenhumefeito.
Fica convencionadoque em substituiçãoà assistênciamédicajá existente,será
apresentadapelo SindicatoProfissionaiuma alternativade planocujasadesõesdos
de adesão
por este, sem qualquerobrigatoriedade
serãogerenciadas
empregados
médicaque
no custeiodo planode assistência
poi p"Í" da empresãs.A participação
venhaa substituiro já existente,observaráo mesmocritériovigente,ou seja,30% do
custopor contado trabalhadore 70%por contado empregador.
Fica facultadoàs empresascelebraremcom o SindicatoProfissional, acordopara
de Bancode Horas,conformeLei9'601/98'
implantação
334 -

do aviso-prévio,
do cumprimento
dispensaro empregado
fi." t""uftadoàs_empresas
pelo
empregado,se
sempreque no cursodo aviso préviodado pela empresaou
comprovenovoemprego.
a seus empregadoso vale transporte,para
mensalmente,
As empresasfOrnecerão,
'
conformeLei 95'247187
todosos diastrabalhados,
por
O "*pr"g"do não sofreráqualquerprejuízosalarialquandofaltarao serviço até
médicoou intemaçãohospitalarde filhocom até 6
úml áia ão mês paraatendimento
idade.devidlnnOfecomprovado'
íseis)anos
(seis)
anosde idade,
1\
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As empresas complementarãoo décimo terceiro salário aos empregadosque
por prazoigualou inferiora 12 (doze)mesese
sofreremafastamentoprevidenciário
dentrodo mesmoexercício.

e cincoanosde idadee no mínimocom
com mais de (55)cinqüenta
Os empregados
na
0S (cinco)anos de trabalhoininterruptos empresa,quandodespedidosemjusta
de 60 (sessenta)dias.
causa,farájus a um aviso-prévio
ou mais de trabalhona
para empregadoque tenha 5 (cinco)anos ininterruptos,
pagaráao a títulode
o
empregador
aposentadoria,
por
da
mesmaempresa, ocasião
da
a concretização
após
dias
o
décimo
até
gratificação1 (um) salárionominal,
mesma.

MEDICAMENTOS
de seusempregados
As empresasse obrigama descontarem folhade pagamento
medicamentose
de
médicos,
convênios
aos
as despesas correspondentes
Profissional,
junto
categoria
da
ao Sindicato
efetuados
tratamentosodontologicos,
do empregado.
semprecoma devidaautorização
parágrafo único - Os valoresdeverãoser repassadosao sindicatoaté o 70dia Útil
do mêsseguinte.
CúUSULA 40" - ACORDOCOMEMPRESAS
a comunicarao Sindicatoda CategoriaEconômica,a
Ficao SindicatoProfissional,
realizaçãode qualqueracordodiretocom as empresaspor esterepresentadas.

GLAUSULA
4f.EEV!SAO
da categoriaprofissionaleconômicaprocederão,se
Os sindicatosrepresentativos
necessário,a negociaçãodas cláusulasavençadasna presenteConvençãoColetiva,
a qualquertempo,OeiOeque haja alteraçõessubstanciaisna políticasalariale/ou
do país.
econômica
E por estarem assim,justose acordados, firmama presenteConvençãoColetivade
trabalho,em quatlrcvias de igualteor e forma,das quais uma será encaminhadaà
paraefeitode arquivamento.
Regionaldo Trabalhode Londrina,
Delegacia
CLAUSULA421-PENALID.ADE
pelo descumprimento
de qualquerdas cláusulasconstantesda presenteCCT,fica
em favor
(vinteporcento)do salárionormativo,
a2Oo/o
multaequivalente
estabelecida
quejá
estabelecem
e22a
164,214
cláusulas
das
Comexceção
da parteprejudicada.
multa.

01 de abrilde 2002.
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